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”En av Etisk handel
Norges styrker er
flerpartssamarbeidet.”

Til lesere av rapporten
En av Etisk handel Norges styrker er flerpartssamarbeidet. Her spiller
medlemsorganisasjonene en viktig rolle ved å bidra med spisskompetanse og ressurser,
ved å være pådrivere i rettighetsarbeid og politisk påvirkning, og ved å bidra til å styrke
oppslutningen om etisk handel. I tillegg er organisasjonene forpliktet til å stille etiske
krav i egne innkjøp.
Organisasjonene i Etisk handel Norge er ulike og har dermed også ulikt fokus. For
eksempel er arbeidstakerorganisasjoners viktigste mål å styrke fagforeninger og
arbeidstakeres rettigheter, og i Etisk handel Norge kan de dele sin kompetanse om dette
viktige temaet med andre medlemmer. Frivillige organisasjoner har verdifull kunnskap
om lokale forhold i produsentland, de har lokale samarbeidspartnere, og de kan
gjennomføre kampanjer for å skape bred oppmerksomhet. Arbeidsgiver‐ og
interesseorganisasjoner kan ta tak i problemstillinger medlemmene har felles og slik
initiere prosjekter på vegne av mange Etisk handel Norge‐bedrifter.
Denne rapporteringsmalen er laget slik at den skal kunne brukes av alle
organisasjoner som er medlemmer i Etisk handel Norge. Den enkelte organisasjons rolle
og fokus vil bestemme hvor detaljert de enkelte spørsmål kan besvares.

Heidi Furustøl
Daglig leder Etisk handel Norge
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Forord fra: Martha R. Skretteberg
Caritas Norge har i sitt arbeid et hovedfokus på å hjelpe de fattige, marginaliserte og sårbare. Vårt arbeid er
rettighetsbasert og i tråd med grunntanken for initiativ for etisk handel. Vi mener bedrifter og næringsliv kan og
må spille en viktig rolle for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Derfor samarbeider Caritas med
næringslivsaktører om utviklingsprosjekter, blant annet i Afrika og Latin-Amerika. Gjennom slike samarbeid
søker vi samtidig å dele vår kunnskap om bærekraftig utvikling, og påse at våre partnere handler i
overenstemmelse med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).
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Om organisasjonen
Organisasjonsnavn:
Caritas Norge

Type organisasjon:
Ideell Organisasjon

Beskrivelse av organisasjonen:
Caritas Norge er en mellomstor bistandsorganisasjon i Norge. Internasjonalt jobber vi både med humanitær
innsats og langsiktige utviklingsprosjekter gjennom det internasjonale Caritas-nettverket. Caritas Norge har
programmer i Asia, Afrika og Latin-Amerika med et hovedfokus på matsikkerhet. I Norge og Europa arbeider vi
med migrasjon og flyktingproblematikk.

Organisasjonens størrelse:
Antall ansatte:
32
Omsetning (NOK):
110 000 000

Land som omfattes av prioriterte programmer/prosjekter:
Caritas Norge er en del av et globalt nettverk tilstede i mer enn 165 land. Vi har prosjekter i 15 land. Filippinene,
Sri Lanka, Vietnam, Uganda, Malawi, Zambia, DR Kongo, Niger, Mali, Cuba, Colombia, Venezuela Den
sentralafrikanske republikk, Nigeria og Sør-Sudan.

Kontaktinformasjon for rapporten:
Kontaktperson: Aron Halfen
Tittel: Programrådgiver
Epost: aron.halfen@caritas.no
Telefon: 48278101

Innmeldingsår i Etisk handel Norge:
2015

Forankring i organisasjonen
Beskriv hvordan etisk handel er forankret i organisasjonen:
Navn og stilling på øverste leder med etisk handel som en del av sitt hovedansvar:
Dag Albert Bårnes, Ass. General Sekretær og økonomiansvarlig.
Strategier og langtidsplaner som omhandler etisk handel:
Vi har strategier for innkjøp og anskaffelser for oss og partnere som omhandler etisk handel. Vi vurderer
jevnlig hvordan etisk handel kan forankres i vår kontordrift og i våre programmer der det er relevant. Vi
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har samtidig sett behovet for en overordnet næringslivspolicy, og er i ferd med å utvikle denne.
Annet
Ansatte i Caritas Norge og hos våre partnere er sikret anstendige arbeidsbetingelser. Vårt medlemskap i
IEH er basert på at vi ønsker å jobbe opp mot private selskaper i land hvor vi har programmer for å bedre
deres standarder, aktsomhetsvurderinger og drift.

Beskriv hva organisasjonen gjør for å kommunisere internt fokuset og innsatsen som
følger av medlemskapet i Etisk handel Norge:
Vi har laget en strategi for anskaffelser og informasjon fra IEH deles til våre ansatte. Vi har videre gjennomgang
på stabsmøter og alle ansatte får mulighet til å delta på IEH arrangementer. Årsrapporten til IEH deles med de
ansatte.

Prioriterte aktiviteter/mål i rapporteringsåret
Aktiviteter:

Status/framdrift

Utvikle nye utviklingsprosjekter i samarbeid med
næringsliv

Noen er ferdigutviklet og andre prosjekter utvikles
videre.

Prioriterte aktiviteter/mål for kommende rapporteringsår
Aktiviteter:
Implementere prosjekter i samarbeid med næringsliv
Ferdigstille policy for næringslivssamarbeid
Delta på IEH kurs, Årsmøte og forum
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“ Caritas' arbeid er
rettighetsbasert og i tråd med
grunntanken for arbeidet til Etisk
Handel Norge. ”

Photo: Flickr, ILO Better Work Programme
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1. Styrking av rettigheter
og oppslutning om
etisk handel
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Styrking av arbeidstakeres rettigheter, menneskerettigheter, miljø og
antikorrupsjon
Har organisasjonen i rapporteringsåret jobbet for å styrke arbeidstakeres rettigheter, menneskerettigheter, miljøhensyn eller antikorrupsjon utenfor Norge?
Ja

Hvis ja, beskriv kortfattet de viktigste prosjekter/programmer/tiltak:
Prosjekt/program/tiltak

Beskrivelse

Etiske krav som omfattes
✔

Tvangsarbeid

✔

Barnearbeid

✔

Diskriminering

Vi har programmer rettet mot
marginaliserte småbønder i
Uganda, DR Kongo, Zambia,
Mali, Niger, Sri Lanka og
Colombia. Alle våre
programmer har en
rettighetsbasert tilnærming.

Programmene hjelper bønder med å
unngå helse- og miljøskadelige
kjemikalier og praksiser, inkluderer
kvinner og personer med nedsatt
funksjonsevner og øker inntektene til
målgruppen. Programmene sørger for
retten til mat, miljø og helse og
omfatter marginaliserte småbønder.
Bønder og lokalsamfunn blir organisert
og får opplæring i hvilke rettigheter de
har og hvordan de kan kreve dem
innfridd. I 2019 hadde vi også
Operasjon Dagsverk som var fokusert
på moderne slaveri i forbindelse med
gruverdrift i DR Kongo.

✔

Brutal behandling

✔

Lønn

✔

Marginaliserte befolkningsgrupp.

✔

Miljø

✔

Korrupsjon

Styrke oppslutningen om etisk handel
Har organisasjonen i rapporteringsåret gjort tiltak for å styrke oppslutningen om
etisk handel:
Ja

Hvis ja, beskriv kortfattet de viktigste tiltakene:
Tiltak

Beskrivelse

Vi har inkludert vår policy på anskaffelser i kontrakter.

Våre partnere må nå ta hensyn til etisk handel.

8

Tiltak

Beskrivelse

Arrangert konferansen "Null sult"

Konferansen hadde blant annet fokus på næringslivets
rolle i å bekjempe global fattigdom og underernæring

Deling av kompetanse og erfaringer
Har organisasjonen i rapporteringsåret delt kunnskap om eller erfaringer med etisk
handel med bedrifter eller andre organisasjoner?
Ja

Hvis ja, gi en nærmere beskrivelse
Caritas samarbeider med norske bedrifter om utviklingsprosjekter i flere land, og deler vår kunnskap og
erfaringer om lokal kontekst, etiske investeringer og menneskerettigheter med våre samarbeidspartnere. Vi har
også oppfordret dem og andre organisasjoner til å melde seg inn i Etisk Handel Norge.
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2. Oppfølging av
leverandører og
samarbeidspartnere
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Forankring av etiske krav hos leverandører og samarbeidspartnere
Oppgi en nettadresse til organisasjonens retningslinjer for etisk handel, eller legg dem
ved:
Legger ved retningslinjene

Beskriv hvordan kravene i retningslinjene blir formidlet til organisasjonens leverandører
og samarbeidspartnere:
Vi har retningslinjer og et dokument som beskriver de etiske retningslinjer som leverandør forventes å overholde
og påse i hele verdikjeden. Caritas Norge har laget en policy "RETNINGSLINJER FOR ANSKAFFELSER"
og legger den ved i kontrakter og anskaffelser. Denne inkluderer:
VEDLEGG 1:
Etisk standard for leverandører - egenerklæring
Dette dokumentet angir hvilken etisk minimumsstandard som skal gjelde for Caritas Norges leverandører.
Dersom leverandøren bruker underleverandører for å oppfylle kontrakten, er leverandøren ansvarlig for å
videreføre og påse at kravene blir fulgt også hos sine underleverandører og samarbeidspartnere. Dette skal gjelde i
hele verdikjeden.
VEDLEGG 2:
Declaration of Good Conduct
Service providers, suppliers or other stakeholders signing an agreement /contract with Caritas Norge

Screening av nye leverandører og samarbeidspartnere
Beskriv hvordan organisasjonen innlemmer hensynet til etisk handel når nye
leverandører og samarbeidspartnere velges:
Vi har en kravspesifikasjon (ref retningslinjene over). Vi er også iferd med å utvikle en egen policy for samarbeid
med næringslivet i utviklingsprosjekter der det vil inngå vurderingskriterier for inngåelse av slike samarbeid.
Overholdelse av lovgivning og konvensjoner
Leverandøren skal overholde lokal lovgivning i de land hvor det utøves virksomhet,
dette inkluderer anskaffelsesloven og forskrift om offentlig anskaffelser.
Videre forutsettes det at leverandøren overholder relevante bestemmelser om utøvelse av næringsvirksomhet i
internasjonale avtaler og konvensjoner som den norske stat har sluttet seg til.
Leverandøren skal overholde konkurranseregelverket.
Overholdelse av grunnleggende etiske standarder
Leverandøren forplikter seg til å overholde grunnleggende etiske standarder for forretningspraksis, ivaretakelse
av menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, samt handlemåte i konkurranse med andre.
Internasjonalt anerkjente menneskerettigheter skal respekteres. Leverandøren skal unngå å medvirke til brudd på
menneskerettigheter.
Korrupsjon og andre økonomiske misligheter aksepteres ikke.
Leverandøren skal arbeide aktivt mot alle former for korrupsjon, og skal ikke selv eller gjennom mellommann
tilby, love eller gi en utilbørlig fordel til offentlig ansatte, tredjeparter eller andre involverte aktører.

11

En handling kan være korrupsjon selv om den som mottar fordelen eller tilbudet ikke selv yter noe tilbake. Jf.
Straffeloven, særskilt § 387 og 388.

Oversikt over eksisterende leverandørkjede
Beskriv hva organisasjonen har gjort for å kartlegge risiko for brudd på retningslinjene
for etisk handel til de viktigste varer og tjenester som kjøpes inn?
Vi har utviklet en egen policy for anskaffelser, og er i ferd med å videreutvikle et risikosystem for organisasjonen
som helhet.
Caritas Norge er en stiftelse som forvalter innsamlede midler og midler fra norske myndigheter og er forpliktet til
å følge anskaffelsesloven og forskrift om offentlig anskaffelser ved innkjøp og avtaleinngåelser.
Caritas Norge inngår ikke avtaler med leverandører som har forhold som er omfattet av § 11-10 i forskrift om
offentlige anskaffelser .
Etterlevelse og kontroll
Caritas Norge har rett til å be leverandøren om dokumentasjon på etterlevelse av de etiske standardene som
kreves av Caritas Norge.
Denne skal gis uten ugrunnet opphold på et format partene finner formålstjenlig.
Caritas Norge, eller tredjepart utpekt av Caritas Norge, har rett til å gjennomføre anmeldte eller uanmeldte
kontroller hos leverandøren og leverandørens underleverandører for å undersøke etterlevelse av disse kravene.
Alvorlige og/eller vedvarende brudd på de etiske standardene ansees som vesentlig mislighold og gir Caritas
Norge rett til å heve kontrakten.
Dette gjelder selv om dette ikke er uttrykkelig nevnt i kontrakten mellom partene.

Hvis kartlagt, beskriv de viktigste utfordringene som er identifisert. Beskriv spesielt:
Hvilke produsentland som anses å være knyttet til høyest risiko:

Hvilke etiske krav som er mest utsatt for brudd:

Tiltak for å redusere risiko og oppnå forbedringer
Beskriv hvilke tiltak organisasjonen har gjennomført for å redusere risikoen for
brudd på retningslinjene for etisk handel og bidra til forbedringer:
Caritas Norge har laget en policy "RETNINGSLINJER FOR ANSKAFFELSER"
og legger den ved i kontrakter og anskaffelser.
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Kontakt:
Caritas Norge
Aron Halfen
aron.halfen@caritas.no
48278101

